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DECRETO N" 030, de 12 de ianeiro de 2.O2L.

Art. 2" - São funçôes comuns do(a) CHEFE ESPEC|AL DO STSTEMA DE
CONTROLE INTERNO:

| - estar vincurado aos princípios gerais destacados pero Tribunar de Contas
dos Municípios do Estado de Goiás devendo promover e buscar preferencia rmente
todas as orientações e normas, sendo responsáver pero serviço de controre interno,
competindo - lhe, basicamente, superintender, organizar e supervisionar os serviços de
controladoria geral e auditoria interna, buscando dar à governança e ao serviço púbrico
como um todo, a maior transparência e risura possíver no trato com a coisa púbrica,
com a fina lidade de:

a) avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a
execução dos programas de governo e dos orçamentos do município;
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"Dispõe sobre o nomeoção de servidor público
poro o exercício do cargo comissionado que
menciono e do outros providêncios,,.

O PREFEITo MUNI1IPAL DE ANHANGUERA _ GoIÁs, no uso de suas
atribuições legais conferidas pero art. 70, rX da Lei Municipal n" 001, de 05 de abrir de
1.990, Lei Orgânica do Município de Anhanguera, e

coNsrDERANDo a necessidade de provimento de cargo púbrico do poder
Executivo ante o início de uma nova gestão administrativa no município;

CONSIDERANDO a previsão legal amparada pelo art. 6., ll, ,,a,,, da Lei
Municipal n' 760, de 27 de maio de 2.020, que dispõe sobre a estrutura administrativa
organizacional e institucional da prefeitura de Anhanguera e dá outras providências;

DECRETA, ,p
Art. 1" - Fica nomeada para o exercício do cargo de CHEFE ESPECIAL DO

SISTEMA DE CONTROLE TNTERNO a senhora @F N.
ott.st4..74t-321.
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b) comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e
eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da
administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de
direito privado;

c) exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como
dos direitos e haveres do município;

d) apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional;

e) comprovar a legitimidade dos atos de gestão. Requisito Básico - Os
responsáveis pelo controle interno deverão ser do quadro de servidores efetivos da
municipalidade e terão independência funcional garantida, devendo ao tomarem
conhecimento de qua lquer irregularidade ou ilegalidade, dela da rão ciê n cia ao Tribunal
de contas dos Municípios do Estado de Goiás, sob pena de responsabilidade solldária.

Art. 3" - Compete ainda a CHEFE ESPECIAL DO SISTEMA DE CONTROLE
INTERNO:

| - Exercer a fiscalização permanente sobre as atividades de pessoas, órgãos,
departamentos, ou sobre produtos etc, para que tais atividades ou produtos não
desviem das normas pre-esta belecidas;

ll - Realizara auto avaliação, abrangendo preocupações de ordem gerencial
programática e administrativo legal na forma dos Art.74, Constituição Federal,
Arts. 78 e 82 da Constituição do Estado de Goiás e Arts. 75 a 80 Lei ns 432A/64;

lll - proceder a avaliação da eficiência, eficácia e economicidadedo Sistema de
Controle lnterno do Poder Executivo Municipal;

lV - promover auditorias internas periódicas levantando os desvios, falhas e
irregularídades e recomendando as medidas corretivas aplicáveis;

V - revisar e orientara adequação da estrutura organizacional e administrativa
do Poder Executivo com vistas à racionalização do trabalho, objetivando o
aumento da produtividade e a redução de custos operacionais;

Vl - supervisionar as medidas adotadas peto Executivo Local para o retom

N
c
'üo

o-

AV. BELCHIOR DE GODOY, 152, CENTRO - FONE: (641 3469-tZ6S

da



PR EFEITURA DE

NGUTRÀ
rNovaÇ E CoNSÍRUçÃo aDM GABINETE DO PREFEITO2021/2024

despesa total com pessoal ao respectivo limite caso necessário, nos termos dos
Arts.22 e 23 da LCpV2000;

Vll - realizar o controre dos limites e das condições para a inscrição de despesas
em restos a pagar;

Vlll - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como
dos direitos e haveres do poder Executivo Municipal;

lX - examinar as fases de execução da despesa,
regularidade das licitações e contratos, sob os
legitimidade, economicidade e razoabilidade;

inclusive verif icando a

aspectos da legalidade,

X - cientificara autoridade responsável quando constatadas
irregularidades na Administração do Executivo local.

ilegalidades ou

Requisito Específico: Ser do quadro de servidores efetivos

Art. 4'- A presente designação e investidura nas respectivas funções do
cargo gera impedido absoluto ao nomeado(a) de:

a) - firmar ou manter contrato com
física

o município, atraves de sua pessoa

ou jurídica, da qual seja proprietário, controlador e/ou sócio;

b) - aceitar ou

entidade

similar ao município, seja no âmbito estadual ou federal;

c) fazer uso do nome, das propriedades, dependências, instalações,
benfeitorias, equipamentos, serviço do município em proveito próprio;

d) - fazer uso de suas respectivas funções e cargos para fíns políticos
eleitorais, sindicais ou de representação, ou que tenha por base os
empregados, colaboradores ou quaisquer pessoas físicas ou jurÍdicas
relacionadas com as finalidades do município.

exercer função, cargo ou emprego remunerado, em
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Art.5'- Na forma do que dispõe a legislação vigente os vencimentos básicos
do ca rgo são da ordem de RS 3.330,94 (três mil e trezentos e trinta reais e noventa e
ou atro centavos) mensais, com carga horária de 4O(quarenta) horas

Art. 6" - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.

ANHANGUERA/GOtÁS, 12 DE jANEtRO DE2.021..

MARCE TINS DE PAIVA
PR EIT UNICIPAL

ARTA VAT A R. FONSECA

sEc. DE ADMTNTSTRAÇÃO

GOVERNO E PLANEJAMENTO
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